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DA REDAÇÃO

O presidente do Supre-
mo Tribunal Federal
(STF) e do Conselho
Nacional de Justiça

(CNJ), Carlos Ayres Britto, in-
formou que fará mais encon-
tros para discutir a formatação
adequada para a melhor apli-
cação da Lei de Acesso à Infor-
mação no âmbito do Judiciá-
rio. No próximo dia 16, entra
em vigor a Lei de Acesso à In-
formação (Lei 12.527/2011),
que torna a informação públi-
ca aberta aos Três Poderes e às
três esferas de governo (fede-
ral, estadual e municipal).

De acordo com Ayres Britto,
a ideia é desenvolver uma regu-
lamentação uniforme para to-
da a Justiça, depois de ouvidos
os ministros do STF, dos demais
tribunais superiores, o CNJ e as
associações de classe. “O objeti-
vo da lei é dar total transparên-
cia à administração pública, e o
Judiciário tem de estar na van-
guarda, na defesa dos valores
vitais da democracia e da Repú-
blica”, afirmou o ministro.

Há um ano, as informações
sobre receitas e despesas do
Poder Judiciário federal já es-
tão disponíveis no Portal da
Transparência da Justiça, cria-
do pelo Conselho Nacional de
Justiça. O sistema foi desen-
volvido nos parâmetros do
Portal da Transparência man-
tido pela Controladoria-Geral
da União (CGU) e utiliza da-
dos do Sistema Integrado de
Administração Financeira do
Governo Federal (Siafi).

O portal é um instrumento
de transparência da gestão fis-
cal e tem como objetivo liberar
ao pleno conhecimento e
acompanhamento da socieda-
de, mediante acesso a qualquer
pessoa, física ou jurídica, infor-
mações referentes à execução

orçamentária e financeira do
Poder Judiciário. O acesso pú-
blico aos dados detalhados e
diariamente atualizados sobre
os atos praticados durante o
processo de execução do orça-
mento permite ao cidadão ve-
rificar como estão sendo gastos
os recursos públicos.

Salários

Ayres Britto também ini-
ciou nesta semana uma série
de reuniões com os demais
presidentes dos tribunais su-
periores visando articular as
negociações sobre os subsí-
dios dos magistrados e os salá-
rios dos servidores do Poder
Judiciário. Na última terça-fei-
ra, Britto encontrou-se com os
presidentes do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ), ministro
Ari Pargendler, e do Tribunal
Superior do Trabalho ( TST),
ministro João Oreste Dalazen.

A partir da articulação com
os demais tribunais superio-
res, o presidente do STF afir-
ma que pretende “sair a cam-

po” para retomar as negocia-
ções com o Legislativo “de for-
ma focada”, com base em da-
dos técnicos fornecidos pelo
Conselho Nacional de Justiça.
"A ideia é desenvolver regula-
mentação uniforme para toda
a Justiça, depois de ouvidos os
ministros do STF, os tribunais
superiores, o CNJ e as associa-
ções de classe", afirmou o pre-
sidente do CNJ. 

Atualmente, o chamado
plano de carreira do Judiciário
é objeto do Projeto de Lei
6.613/2009, na pauta da Co-
missão de Finanças da Câma-
ra dos Deputados. Ele altera
dispositivos da Lei
11.416/2006, último instru-
mento a regular as carreiras
dos servidores do Judiciário e
a fixar vencimentos.

O presidente do STF desta-
cou os problemas que venci-
mentos pouco atrativos acar-
retam para o Judiciário. "A si-
tuação não é boa, porque os
vencimentos dos servidores
vêm perdendo atratividade",
afirmou Ayres Britto, após se

encontrar com os presidentes
dos tribunais superiores.
"Com isso, o Judiciário sofre
um processo de desprofissio-
nalização, com perda de qua-
dro para outras carreiras mais
atrativas financeiramente." 

Promoção

Decisão da 146ª sessão ple-
nária do CNJ confirmou a pro-
moção do magistrado Luiz
Evaldo Gonçalves Leite ao car-
go de desembargador do Tri-
bunal de Justiça do Estado do
Ceará ( TJ-CE). A escolha do
TJ-CE havia sido questionada
no Procedimento de Controle
Administrativo 0000373-
41.2012.2.00.0000. Segundo o
relatório do conselheiro José
Lúcio Munhoz, aprovado por
unanimidade pelo plenário do
CNJ, não houve ilegalidade no
processo que justificasse sua
impugnação.

De acordo com o voto, a es-
colha do nome do desembar-
gador Gonçalves Leite deu-se
após realização de sessão pú-
blica em que os votos foram
dados de forma aberta e funda-
mentada. O conselheiro José
Lúcio Munhoz, no voto, revo-
gou a liminar anteriormente
deferida e julgou improceden-
te o pedido, por entender que
os aspectos indicados na peti-
ção inicial – que vincula o CNJ
aos limites do respectivo pro-
cesso – não são suficientes para
invalidar a promoção efetuada
pelos desembargadores do Tri-
bunal de Justiça do Ceará.

O plenário entendeu que
dos fatos referidos na peça
inaugural não restou demons-
trada ilegalidade capaz de ma-
cular o certame impugnado,
agora permitindo que o TJ-CE
promova a posse do juiz no
cargo de desembargador. (Com
Agência CNJ)

Preparação para Lei de 
Acesso à Informação

CNJ JUSTIÇA ELEITORAL
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O plenário do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) elegeu
nesta quinta-feira o ministro
José Antonio Dias Toffoli para
integrar o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) como membro
titular, na vaga aberta com o
pedido de exoneração do mi-
nistro Ricardo Lewandowski
da cadeira que ocupava na-
quela corte. Também na ses-
são desta quinta-feira, o ple-
nário reconduziu o ministro
Marco Aurélio Mello para um
novo biênio no TSE. 

O primeiro biênio da parti-
cipação do ministro Marco
Aurélio – que está na terceira
passagem pelo TSE, do qual já
foi presidente e cuja vice-pre-
sidência ocupa atualmente –
se encerra no próximo dia 13.

Por seu turno, o ministro Dias
Toffoli era ministro substituto
daquela corte. Seu substituto
deverá ser escolhido em breve
pela Suprema Corte, quando a
abertura da vaga for comuni-
cada oficialmente ao STF pela
presidente do TSE, ministra
Cármen Lúcia Antunes Rocha.

O TSE é sempre presidido
por um ministro do STF, que
também participa com a vice-
presidência e mais um dos seus
sete ministros titulares, além
de dois suplentes. Dos demais
integrantes titulares do TSE,
dois são ministros do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) e ou-
tros dois, representantes indi-
cados pela Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB). Há, ainda,
dois ministros substitutos de
cada uma dessas instituições.
(Com informações do STF)

Ministro Dias Toffoli 
é eleito titular do TSE

NELSON JR/SCO/STF

Ministro Carlos Ayres Britto, presidente do Supremo e do CNJ

Presidente do Conselho e do STF anuncia mais encontros para discutir a melhor
aplicação da nova legislação – que entra em vigor dia 16 – no âmbito do Judiciário

XAVANTES
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A tramitação no Supremo
Tribunal Federal (STF) de um
processo que envolve a demar-
cação de terras de uma aldeia
xavante, em Mato Grosso (MT),
levou nesta quinta-feira um
grupo de caciques e índios da
tribo para conversar com o
presidente da Corte, ministro
Carlos Ayres Britto. Eles pedi-
ram ao presidente do STF que
não decida ainda sobre o pro-
cesso de Suspensão de Segu-
rança (SS) 4512, que está sob
sua relatoria, até que haja uma
definição entre os indígenas
acerca da área a ser destinada à
instalação da reserva.

A ação foi ajuizada pela
Fundação Nacional do Índio
(Funai) contra decisão de de-
sembargador do Tribunal Re-
gional Federal da 1ª Região
(TRF-1), que sustou o proces-
so de regularização definitiva
da Terra Indígena Marâiwatse-
de, localizada nos municípios
de Alto Boa Vista e São Félix do
Araguaia, em Mato Grosso.

Divisão

São cerca de 780 índios xa-
vante que ainda estão divididos
a respeito da localização da re-
serva. Trata-se de uma área de
165.241.2291 hectares e alguns
índios querem a demarcação
atual, enquanto outros defen-
dem que aquela não é a área da
reserva original, explicou Isabe-
la Diniz Teixeira, advogada da

comunidade indígena.
O impasse diz respeito a uma

lei aprovada pela Assembleia Le-
gislativa de Mato Grosso e san-
cionada pelo governador daque-
le estado. A lei estadual autoriza
a permuta da área em litígio por
área correspondente localizada
no Parque Nacional do Araguaia,
também em Mato Grosso, a fim
de transformá-la na Reserva In-
dígena Marãiwatsede.

A Funai contesta a decisão
do TRF-1, alegando que ela é
ilegítima e que a lei estadual
que autoriza a permuta é in-
constitucional, ao defender
que as terras indígenas brasi-
leiras são de propriedade da
União (artigo 20, inciso XI, da
Constituição Federal), inalie-

náveis e indisponíveis (artigo
231, parágrafo 4º).

Depois de ouvir a reivindica-
ção da advogada dos xavantes,
o ministro Ayres Britto pediu
que os representantes dos indí-
genas apresentassem os deta-
lhes sobre a demarcação da re-
serva à sua assessoria jurídica,
para depois decidir sobre o pe-
dido. Após a audiência com o
ministro, os xavantes fizeram
uma dança em saudação ao pre-
sidente do STF.

Negro e Solimões

O ministro José Antônio Dias
Toffoli, do Supremo Tribunal
Federal (STF), concedeu liminar
requerida pelo procurador-ge-

ral da República, para impedir o
início ou prosseguimento de
obras na região do encontro das
águas dos rios Negro e Solimões,
no Amazonas, que passa por
processo de tombamento no
Instituto do Patrimônio Artísti-
co e Cultural (Iphan).

O tombamento conduzido
pelo Iphan é questionado pelo
estado do Amazonas em uma
ação de anulação em andamen-
to na Justiça Federal local. A de-
cisão foi tomada na Reclama-
ção (RCL) 12957, proposta no
Supremo Tribunal Federal pelo
procurador-geral para suspen-
der decisão da Justiça Federal
amazonense.

A decisão do ministro tam-
bém determinou a suspensão
da ação de anulação ajuizada
pelo estado do Amazonas, por
entender que ficou configurado
conflito entre o ente federativo
e a União, caso em que o julga-
mento é de competência do
STF, segundo o artigo 102, I, “f”,
da Constituição Federal.

“A demanda foi proposta pe-
lo estado do Amazonas contra a
União e o Iphan, com o objetivo
de afastar a submissão de par-
cela de seu território – em que
está situada a paisagem natural
notável apontada pela autar-
quia federal como de relevante
valor ambiental (encontro das
Águas dos Rios Negro e Soli-
mões) – ao regime especial de
uso, gozo e disposição imposto
pelo instituto do tombamento”,
afirmou Dias Toffoli. (Com infor-
mações do STF)

Índios xavantes dançam no STF, após encontro com Ayres Britto

Índios debatem reserva no STF 
CARLOS HUMBERTO/SCO/STF

IMÓVEL
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A desembargadora federal
Vera Lúcia Lima, da 8ª Turma
Especializada do Tribunal re-
gional federal da Segunda Re-
gião (TRF-2), indeferiu o pedi-
do de suspensão – formulado
pela própria União Federal,
autora do processo – da deci-
são já transitada em julgado
que determina a reintegração
de posse do imóvel situado à
Rua Pacheco Leão, 2406, casa
06, Jardim Botânico. A decisão
do TRF-2 se deu em resposta a
agravo apresentado contra de-
cisão da 32ª Vara Federal do
Rio, que já havia negado o pe-
dido de suspensão. 

O prazo para a desocupa-
ção do imóvel terminou na
quarta-feira. Entre outras ale-
gações, a União Federal sus-
tentou que "tem adotado me-
didas no sentido de suspen-
der temporariamente a exe-
cução de medidas reintegra-
tórias, não só em virtude da
grande comoção social que a
efetivação dessas decisões
acarretam, como também
em razão do declarado pro-
pósito de levar adiante proje-
to de regularização fundiá-
ria". Além disso, o governo
alegou que o Ministério do
Planejamento, Orçamento e
Gestão (MPOG) teria criado

"grupo de trabalho para esta-
belecer soluções definitivas
para a regularização fundiá-
ria no Jardim Botânico do Rio
de Janeiro (JBRJ)".

No entanto, para a relatora
do caso no TRF-2 – ratificando
decisão do juiz da 32ª Vara Fe-
deral do Rio, Walner de Almei-
da Pinto –, "a União Federal
não pode dispor, e muito me-
nos protelar por meio de pedi-
dos de suspensão, a execução
da decisão judicial transitada
em julgado que determinou a
reintegração de posse do imó-
vel público, sob pena de viola-
ção aos princípios da supre-
macia do interesse público
sobre o privado, legalidade,
moralidade, impessoalidade e
indisponibilidade dos bens
públicos".

A magistrada também lem-
brou, em seu voto, que o pró-
prio juízo de primeiro grau já
havia afirmado, em sua deci-
são, que o pedido da União é
respaldado no chamado "pro-
jeto de regularização fundiá-
ria", instituído em 2004, e que
vem servindo de suporte para
vários pedidos de suspensão
em processos que versam sobre
a matéria, "evidenciando tra-
tar-se de mero artifício para o
descumprimento da lei e o des-
prestígio da decisão final da Jus-
tiça". (Com informações do TRF-2)

TRF-2 determina 
reintegração de posse 

MAGISTRADOS
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A Associação Nacional dos
Magistrados Estaduais (Ana-
mages) ajuizou a Arguição de
Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) 254, no
Supremo Tribunal Federal
(STF), contra o artigo 57, ca-
put, parágrafos 1º a 4º, da Lei
Complementar 35/79 (Lei Or-
gânica da Magistratura Nacio-
nal – Loman). Os dispositivos
questionados dispõem sobre a
previsão da penalidade admi-
nistrativa de disponibilidade a
magistrados.

Na ação, a autora argumen-
ta que os dispositivos questio-
nados violam os preceitos fun-
damentais previstos nos inci-
sos XXXIX e XLVII, do artigo 5º,
da Constituição Federal. Se-
gundo ela, para que a penali-
dade possa ter aplicabilidade,
é necessário que esteja sufi-
cientemente regulamentada
por lei, sob pena de desobe-
diência ao principio da reserva
legal. “Após o advento da Cons-
tituição Federal de 1988 ainda
não houve a aprovação de lei
em sentido formal que tenha

trazido a regulamentação sufi-
ciente da penalidade de dispo-
nibilidade de magistrado”,
sustenta a Anamages.

A entidade salienta ainda
que, “enquanto não houver
uma lei estabelecendo os ca-
sos e o prazo da penalidade,
essa não é capaz de produzir
efeitos no ordenamento jurí-
dico”. 

A fim de adequar a penali-
dade de disponibilidade aos
princípios constitucionais da
reserva legal e da vedação de
pena perpétua (artigo 5º, XX-
XIX e XLVII), a entidade pede
que o prazo de duração não
supere dois anos. “Lapso tem-
poral a partir do qual o magis-
trado passa a ter direito subje-
tivo ao reaproveitamento”,
aponta a associação.

Assim, a Anamages requer a
concessão da medida cautelar
para suspender a aplicação do
artigo 57, caput, e parágrafos
1º, 2º, 3º e 4º, da Lei Orgânica
da Magistratura Nacional (Lo-
man). No mérito, pede que seja
declarada a não recepção pela
Constituição Federal de 1988
do texto legal impugnado.

Ação questiona Loman 
sobre disponibilidade 

11p06b.qxd  5/10/2012  8:24 PM  Page 1

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

mcleide
Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 11 maio 2012. Seudinheiro, p. B-6.




